
  חיצות חוות הדעת של מומחה לעורך דין פלילי

  מאת עו"ד אסף דוק

  

עורך דין פלילי אשר מהל משפט עבור לקוח חייב לבצע עבודה טובה ככל היתן כדי לזכות אותו. לצורך כך הוא    

ם הוא לפעמיצריך להיעזר בידע המקצועי שלו, בשות היסיון שלו, ובמחקר שהוא עושה במיוחד עבורו. וסף לכך 

צריך להיעזר במומחה אשר מגיע למשפט לתת חוות דעת. לפעמים חוות הדעת הזו חוצה באופן קריטי עבור 

  הוכחת חפותו של הלקוח. 

  דוגמאות לחוות דעת במשפט פלילי אשר עשויות לעזור להוכיח את חפותו של האשם:

 מז"פ –שירות ייעוץ פלילי  •

 חוות דעת פסיכיאטרית •

 מומחהחוות דעת של רופא  •

 חוות דעת של מהדס מקצועי •

 חוות דעת של מומחה בליסטי •

 חוות דעת של שמאי •

 חוות דעת של גרפולוג •

 חוות דעת של רואה חשבון •

חוות הדעת של מומחה מספקת ידע מקצועי, הבה בתחום, שליטה ורקע גם עיוי וגם מעשי בושאים שאים    

ם, תוצאות של בדיקות שהוא ביצע, תאוריה מלומדת, משפטיים. המומחה מביא לבית המשפט עובדות, הסברי

חוות דעת מומחיות יתות הן במשפט פלילי והן כל אלה יכולים להוכיח את חפותו של האשם.  –והמלצות 

במשפט אזרחי. בדיקות שמומחה מבצע הן למשל בדיקות רפואיות, בדיקות ממצאים של זירת הפשע (מז"פ), 

עוד. חוות הדעת מוגשת בצורת מסמך מקצועי אשר מכיל את התיאור של הסיבות בדיקות של מבים מסויימים ו

  והמצב הרלווטי למשפט, העובדות, המסקות וההמלצות של המומחה בדון.

  דוגמאות לחוות דעת של מומחה:

 במשפט הפלילי לעיתים קרובות דרשת חוות דעת פסיכיאטרית לצורך הגדרת מצבו הפשי של האשם •

 במשפט הקשור לתאוות דרכים יכולה להידרש חוות דעת של מומחה תעבורה •

 במשפט בושא תביעת רשלות רפואית דרשת חוות דעת של רופא מומחה ואוביקטיבי •

 במשפט הוגע לתאות עבודה דרשת חוות דעת רפואית בוגע למצבו הגופי של הפגע •

  פותו של אשם?כיצד חוות דעת של מומחה מז"פ תורמת להוכחת ח   

מומחה הזיהוי הפלילי איו מסיים את עבודתו בבדיקת זירת השטח, אלא הוא יכול לתת הערכה בוגע לראיות    

שהוא מצא. הוא יכול לתת רעיוות חדשים להמשך החקירה, אשר אים בהכרח זהים לכיווים של המשטרה או 

ומחה הפלילי הוא בעל יסיון עשיר ומקצועי ביתוח הפרקליטות. לעיתים דבר זה יכול להיות לטובת האשם. המ

  ראיות ולכן חוות דעתו היא בעלת משקל רב. 

מומחה זיהוי פלילי יכול לייעץ במשפטים פליליים הוגעים לתחומים כגון האשמה ברצח, יסיון לרצח, הריגה,    

בזירות פשע הן לדוגמה טביעות  אוס, שוד, ירי, דקירה, תאוות דרכים ועוד. סוג הראיות שהוא יכול למצוא

אם במקרה היה שימוש בשק חם בזירת הפשע, המומחה הפלילי יזהה  אצבעות, סימי שבירה, שירת שיער, וכו'.

היא עזר בחוות דעת של מומחה הזיהוי הפלילי,  עורך דיןסימים לכך אשר יכולים לתת מידע רב ערך. כאשר 

 לפי הראיות שהוא מצא.יכולה להציע הסברים אחרים מאשר האשמת הלקוח 


